
Verksamhetsberättelse år 2021 för Föreningen Sankt Lukas Göteborg 
 
 
Även 2021 präglades av Covid 19 och sedermera omikron. Vi fick vidareutveckla våra digitala 
mötesformer och när vi mot slutet av året summerar kan vi konstatera att vi djupt saknat 
möjligheten att mötas IRL, men att vi lärt oss att allt bättre hantera de digitala verktygen.  Förra 
året valde vi att ha årsmötet digitalt, i år kommer vi att ha ett hybridmöte, dvs möjligheten att mötas 
på mottagningen, men också att delta digitalt.  
Föreningens uppgift är att vara ägare till bolaget och har uppgiften att ge ägardirektiv till bolaget, 
hantera och förvalta våra stiftelser, rekrytera nya medlemmar och hålla kontakt med befintliga, 
programverksamhet och kontakt med Förbundet Sankt Lukas. 
 
Aktiebolaget bedriver mottagningsverksamheten. 
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Styrelsen har sammanträtt tio gånger och inför styrelsemötet har ordförande, vice ordförande och 
sekreterare förberett mötet. 
Styrelsens arbete har naturligtvis varit fokuserat på de uppgifter som åligger föreningsstyrelsen. 
Vi har haft en utbildning kring detta för att dra upp riktlinjer för framtiden. Ägarstrukturen är en fråga 
som behöver bearbetas, varför styrelsen föreslår årsmötet att denna fråga utreds. 
Intressanta programkvällar för medlemmarna är ett signum för Sankt Lukas. Pandemin har lagt 
hinder i vägen för dessa, Kanske kan digitala program genomföras, ibland i samverkan med andra 
Sankt Lukas- föreningar. 
Under det gångna året har Förbundsstyrelsen inbjudit till en Rådslagslagsprocess. Anledningen till 
denna var bl.a att Förbundets ekonomi sviktade och prioriteringar behöver göras. Vid ett extra 
fullmäktige presenterades förslag till hur den framtida organisationen och förbundets åtagande 
skulle se ut. Göteborg, Stockholm, Malmö, Uppsala och Bromma reserverade sig mot delar av 
förslaget då man inte ansåg att det inte svarade mot Föreningarnas och Bolagens behov. 
Tillsammans har vi arbetat vidare. 
 
Styrelsen har beslutat om ett bidrag till mottagningen för att kunna erbjuda subventionerade samtal 
för unga vuxna, personer drabbade av Covid-19(smittade, närstående och vårdpersonal) och även 
stöd till pedagogiska verksamhet för unga vuxna som står längst från möjlighet att få 
gymnasiekompetens (IOP Framtidsspår). 
 
Ett bidrag har getts till sjukhuskyrkan ur Einar Wieselgren fond. 
 
OrchTherapy- ett kommunikationsprojekt med samtalsstöd för unga vuxna gamers har erhållit ett  
bidrag. 
 
 



Föreningen har under året fått motta gåvor, anslag och kollekter vilket möjliggjort subventioner av 
terapier och utvecklingsarbete. Vi tackar varmt för detta stöd. 
 
Vårt Bolag är mycket välfungerande. Arbetet håller hög kvalitet och upphandlingar vinns trots att 
man inte alltid presenterar det lägsta priset. 
För första gången på många år redovisar man en vinst, 149.000:- . Omsättning är nästan 20 
miljoner. 
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